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ZEVEN HOLLEN WANDELING

VERTREK  gemeentelij k centrum Bellekouter            
& AANKOMST Bellestraat 99  

LENGTE 7,6 km

WEGEN 5,6 km verharde weg
 2 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Frituur De Boerenschuur
      Ternatsestraat 10, Essene

Hof te Brempt
 Hof van Linthout
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking Essene
 Montil
 Luchtvaartbaken
 Waterreservoir Farys
 Blakmeershoeve

We vertrekken van de parking en stappen links de Bellestraat in (onder de brug van de autosnelweg); aan het 
rondpunt met de bierbrouwketel houden we linksaan een stappen tot het kruispunt met de N208. Dat steken 
we rechtdoor over en nemen de weg langs restaurant Mie Katoen. We stappen over de wandel- en fi etsbrug 
en nemen rechts naar de Bellestraat die we een eindje volgen. Aan huisnummer 212 slaan we links de 
veldweg Asbroeklos in; aan de volgende driesprong blij ven we rechts de Langeweg volgen. We komen aan 
de Stuykberg waar we links de Langeweg inslaan die ons naar de Moortelstraat brengt die we oversteken 
naar de Rabauwweg; die volgen we even tot we rechts tussen de terreinen van de Montil en het voetbalveld 
van Essene een baantje nemen dat ons naar het kerkplein van Essene brengt. Dat steken we over en stappen 
links van de kerk de Assestraat naar beneden; we blij ven die straat volgen, stappen voorbij  het schooltje en 
wandelen links van het kerkhof de Trommelveldweg in, merk rechts van je het radiobaken. Aan de driesprong 
nemen we links naar de Brukersebaan (volg 108); we kruisen de Fooststraat en nemen het veldbaantje naast 
huisnummer 63 dat ons klimmend naar de Eksterenberg brengt. Hier nemen we rechts en op het hoogste van 
Essene zien we rechts het Kravaalbos. Aan de Blakmeers stappen we rechtdoor naar de Gootberg (de Zeven 
Hollen) en volgen die tot we links aan het waterreservoir de Groenstraat kunnen instappen (knooppunt 108, 
volg 106). We komen in de Kasteelstraat die we 30 meter rechts volgen om dan links de Geukenshage in te 
stappen; we stappen rechtdoor tot we links (let op de prachtige eik op de hoek) nemen in de richting van de 
Blakmeershoeve. Vlak voor (knooppunt 107,volg 111) de hoeve stappen we rechts de veldbaan naar beneden; 
aan de driesprong draaien we rechts de Geertruidebaan in; voor de wielerpiste nemen we rechts en aan het 
containerpark zien we links de parking van ons vertrekpunt liggen. 

ZEVEN HOLLEN WANDELING
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Deze wandeling kreeg haar misschien enigszins misleidende naam omdat ze ons langs de Gootberg 
in Affl igem leidt, een typische holle weg die vroeger de ‘Zeven Hollen’ genoemd werd. Holle wegen 
kunnen soms tot een paar meter dieper liggen dan het omliggend landschap; niet zelden heerst er een 
soort microklimaat omdat ze door hun diepere ligging bescherming bieden tegen de wind.
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HOF TE BREMPT 
Het woonhuis van deze eertijds gesloten hoeve heeft een zandstenen rond-
boogdeur met het opschrift Anno 1768 in de sluitsteen. De grote schuur met 
rondboogpoort werd helaas in 1960 afgebroken. In de muren van een bijge-
bouw bevinden zich eikenhouten ankers, een zeldzaamheid. De geschiedenis 
van het hof gaat terug tot voor 1189 en was toen gekend als Hof te Belle. 
Het was waarschijnlijk een boerderij met woning voor de molenaars van de 
Bellemolen. Ook deze hoeve kwam in abdijbezit. Op het einde van de 16de 
eeuw was ze in zeer slechte staat en pas in 1768 volgde de heropbouw en 
veranderde de naam in Hof te Brempt. Thans is het een restaurant.

 

HOF VAN LINTHOUT
Een semi-gesloten hoeve met oude kern waarschijnlijk uit de 18de eeuw. 
De hopast van het Nationaal Hopinstituut was nog in gebruik tot in de 
jaren 70. Dit was een industriële ast waar kleinere hoptelers hun oogst kon-
den drogen. Hier stond ook één van de eerste hopplukmachines uit de 
streek.

KERK VAN ONZE-LIEVE-VROUW-
BEZOEKING ESSENE
Deze kerk was oorspronkelijk een burchtkerk uit de 12de eeuw. In 1664 
werd de toren verbouwd. Tot de bezienswaardigheden behoren het geklas-
seerd en gerestaureerd Van Peteghemorgel, een schilderij van Theodoor 
Van Thulden (1606-1669), een leerling uit de school van Rubens. In en rond 
de kerk heeft de jaarlijkse Sint-Antoniusviering plaats op de derde zondag 
van januari. Er staat een oorlogsmonument met o.a. de naam van Frans 
Neukermans, één van de eerste gesneuvelden op 10 mei 1940 bij de inname 
van fort Eben-Emael.

MONTIL
Met de bouw van de Montil werd in 1979 gestart op de terreinen van de 
vroegere melkerij EMI. Naast vier overdekte tennisterreinen en twee squash-
banen werden er ook feestzalen gebouwd. Aan de hand van stelselmatige 
investeringen werd de Montil uitgebouwd tot een vermaard congrescentrum 
met verschillende grote en kleinere zalen, uitgerust met de modernste verga-
der- en presentatietechnieken.

LUCHTVAARTBAKEN
Dit baken werd hier gebouwd door het Bestuur der Luchtvaart en maakt 
deel uit van een wereldwijd net van radiobakens waarop de vliegtuigen 
zich kunnen richten om de correcte vliegroutes aan te houden.

WATERRESERVOIR FARYS 
Deze drinkwatervergaarbak van Farys staat op de hoek van de Gootberg 
en de Groenstraat. Dit reservoir heeft  twee kuipen met een totale inhoud 
van circa 450.000 liter; bestemd voor de drinkwatervoorziening van de 
gemeenten Affligem, Liedekerke en de Ternatse deelgemeente Sint-Katari-
na-Lombeek.   

BLAKMEERSHOEVE  
Dit hof was, zoals het ‘Hof ter Saele’, tot het einde van 18de  eeuw (Fran-
se Revolutie) één van de vele hoeven van de abdij Affligem. De eerste 
geschreven bronnen dateren van het jaar 1615. Na de verwoesting door 
Franse troepen in 1689 werd ze op deze plaats herbouwd. Omstreeks 1800 
kreeg ze haar huidige naam. Voorheen sprak men over ‘Hof te Broekagie’ 
omdat de eerste hoeve op moerasgrond of broekagie was gebouwd. Van 
het grootste pachthof (60 ha) van de abdij Affligem bleef er in 1978 nog 1 ha 
over. De huidige eigenaar Dirk De Nul liet de totaal vervallen hoeve met 
enorme schuur smaakvol restaureren.
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